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D U B E N
Když z nebe začnou padat kvítka a je neděle, znamená
to, že dny příští budou veselé……..
Milí přátelé, máme tu měsíc květen, tak proč by nějaké to kvítko
nemohlo - tedy kromě toho deště spadnout. Alespoň z jabloní a hrušní,
které se oblékly do svátečních májových šatů.Ta podařená „kvítka“ na
košťatech už (doufám, že bezpečně) dolétala a další květiny nás čekají, milé
maminky, až druhou květnovou neděli. I když….
I když , já pevně věřím, že se dočkáme i těch padajících kvítků , i
neděle i těch příštích veselých dnů.

SVÁTEK MATEK mohou maminky, ale i ostatní hosté přijít oslavit do
Základní školy v Bohuslavicích.(tělocvična)
Ve čtvrtek 15.května 2008 od 15.30 hodin přijde POHÁDEK ČAS,ztiší
náš hlas a všichni pojednou budeme maličcí zas.
Tak to je hlavní motto naší letošní Besídky pro maminky.
Už se moc těšíme na setkání ve čtvrtek 15.5. 2008 .Tento den se totiž
slaví i Mezinárodní den rodiny. Hezčí datum už jsme si nemohli pro naši
oslavu vybrat.

Než vám, ale vše prozradím, pokusím se trochu o májové cestování v
čase..Jen se omluvám, že to budou poněkud chaotické.
…..Píše se rok 1847 a možná se k němu hodí právě toto vyznání.
„Ó léta studentská, kdo by z celé duše na vás nevzpomínal“ No a už stačí
zajet do rodiště Bedřicha Smetany do Litomyšle , projít se ulicemi, potkat
pár známých přátel, kteří horlivě rokují o tom, zda bude povolen studentský
majáles. A kdo že jsou ti mladíci? No přece Vavřena ,Frybort, Špína.Ale zdá
se, že nejsou sami.Jsou tu i slečny - Lenka a Márinka. A s nimi i má další
oblíbená kniha Filosofská historie .
A proč právě tato kniha- teď v květnu. No, protože květen není jen
měsícem lásky, měsícem kdy mají maminky svátek a mnozí z nás i
narozeniny. Ale i měsícem , kdy se mnozí studenti snaží o „svatém týdnu“
dohnat, co opravdu ne vlastní vinou, zameškali v průběhu studií, a tedy i
měsícem , kdy je čekají zkoušky z dospělosti.
No a ti vysloužilí studenti, ti se zase těší, jak se po letech sejdou a na tu
krásnou dobu studií, mládí a lásek si zavzpomínají.
Ale to bychom se zase mohli přenést třeba do roku 1938- kdy se 11.5.
uskutečnila premiéra filmu Měsíc nad řekou, jehož záznam se bohužel nedochoval a tak my filmoví pamětníci známe filmovou podobu – tuším - z roku
1940.
A jestli si myslíte, že jsem zapomněla na filmovou klasiku pro měsíc
květen, tak se mýlíte. Protože i Pohádku máje – a příběh Ríši a Helenky tu
mám pro vás také. Možná, že si řeknete, že se do dnešní doby příběh půvabné
dívenky a její naivity nehodí. Toto rozhodnutí ponechám jen a jen na vás.
Ten, kdo si myslí, že Helenčina naivita a její nedotčenost civilizací, lidskou
zlobou a závistí by jen těžko obstála v dnešním až příliš reálném světě, má
možná svým způsobem pravdu. Svět se nám za ty dlouhé roky poněkud
změnil.
A láska ? Kolik má podob, kolik přívlastků? Naivní, slepá, důvěřivá,
nekonečná, až za hrob,láska na první pohled, všeobjímající, mateřská,
rodičovská ,láska plná radosti ale i plná bolesti ,pohádková…No – prostě.
Láska je láska. Láska, která byla , je a zase bude.
Ale , co kdybychom ještě chvíli cestovali minulostí. Sami se brzy
přesvědčíte, proč. Protože má mnoho společného s tím, co nás teprve čeká .
Víte, co se událo v roce 1871 a přímo u nás v Bohuslavicích? V tomto
roce – tedy před 137 lety – byl založen jeden z nejstarších spolků v obci –
Spolek divadelních ochotníků. A že jeho činnost byla opravdu úspěšná svědčí
jedna malinká ale ne nezajímavá informace. V roce 1941 pan Adolf Semerák
oslavil své 50. vystoupení na ochotnické scéně ve hře Aloise Jiráska – Otec.
Padesát vystoupení, to už i mezi herci něco znamená.
No a teď něco pro ty, kteří si letos padesátku připíší na svůj životní účet. V
roce 1958 byla v Bohuslavicích otevřena v čp. 302 Mateřská škola.
A proč se tak dařilo kultuře, divadlu…? Protože v tomto roce byste v
domácnostech napočítali pouze 52 televizních přijímačů. Lidé však hodně
navštěvovali místní kino. Na jedno představení jich průměrně přišlo 116. a za
rok jste mohli jít do kina 126 krát. No ale taky do hospody a ještě jste si
mohli vybrat. Fungující hospody tu byly hned tři.
Ale teď už se vraťme tam, kam patříme. A já mám pro vás hned dvě
docela žhavé pozvánky, které se týkají kultury, dětí, ochotnického divadla,
lásky, pohádek. Od všeho je tu trochu.

BYLINKOVÁ PRINCEZNA
Tak a nyní už mohu prozradit proč jsme tak trochu putovali v čase a
připomněli si i založení Spolku divadelních ochotníků v Bohuslavicích.
Na konci minulého školního roku byla zažehnuta jiskřička – přímo
ŽAVÁCKÁ- pokusit se obnovit tradici ochotnického divadla.
Myslím, že nyní už mohu prozradit, že ta jiskřička doutná. Tak, prosím,
tenhle ohýnek nehasit. A navíc.Žádný strach, vždyť dětští ochotníci jsou i
úspěšní mladí hasiči.
Rádi bychom naopak byli, abyste nám pomohli tuhle doutnající jiskřičku
znovuzrození ochotnického divadla pořádně rozhořet.
KDY?
V neděli 1. června 2008 v 17.00 hodin se uskuteční v sále Orlovny v
Bohuslavicích premiéra hudební pohádky o pěti dějstvích BYLINKOVÁ
PRINCEZNA.
Na motivy Ondřeje Suchého a Johany Suché upravila a nacvičila
J.Matoulková.
V hlavních rolích uvidíte . Beatu Golebiewiczovou, Petra
Čepelku,Klárku Petříkovou, Honzu Prouzu, Báru Baláčkovou, Lukáše Prázu,
Veroniku Mackovou, Áňu Rydlovou, Dušana Blažka , Janu Kvirencovou.
Dále vystoupí –Katka Mužná, Bára Doležalová,Kačka Zítková,Nikola
Hlávková,Lucka Gavláková a Lucka Nováková.
Věříme, že vás Bylinková princezna alespoň trochu potěší a kdo si na
bylinky moc nepotrpí, tomu snad přijde vhod trochu jiného kořeníčka života –
trochu humoru, hezkých písniček a trochu té pohádkové lásky.
Tak mě už jen zbývá se s vámi rozloučit a těšit se na setkání s vámi. Buď na
besídce nebo v divadle.Nebo až na stránkách příštího vydání tohoto zpravodaje.
Přeji vám pohádkově krásné májové dny. Ať jsou něžně bílé a
růžové, jako ta padající kvítka , jemné jako maminčino pohlazení .No prostě
pohádkové krásné.
A protože W.Churchil kdysi řekl : že řečník by měl vyčerpat téma.ale nikdy
ne posluchače,a já si myslím , že to platí o všech těch , kteří se pokoušejí psát a
oslovit čtenáře, budu také končit.
Loučím se s vámi slovy E.Hemingwaye : Proč?To snad ani nemusím psát.
„Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit.A padesáti, než se naučíme mlčet.“
J.Matoulková
PS. Já se to mlčení nenaučím ani padesáti.

Nezapomeňte. V sobotu 24. května 2008 se prý
zase jde do Pohádky do Halína a zpátky.
No a jak to všechno dopadlo – tedy o besídce, divadle, pohádkovém lese,
oslavě svátku dětí ale také zprávičky o dětském karnevale o tom až příště. JM

Co jste hasiči?
V měsíci dubnu začala naplno mladým
hasičům soutěžní sezona. Zúčastnili se celkem tří,
respektive čtyř soutěží. Ta první se konala v
sobotu 5.dubna v Rožnově. Pětičlenné hlídky zde
předváděly své umění v Závodu hasičské všestrannosti. Soutěžilo se o Rožnovský pohár. Náš
sbor reprezentovaly hlídky mladších žáků a dorostu. Mladší žáci (Michal Čepelka, Adam Čuda,
Lucie Gavláková, Klára Petříková a Aneta
Rydlová) absolvovali na sedmi stanovištích tyto
disciplíny: střelbu ze vzduchovky, určování
topografických značek, přelézání lana, vázání
uzlů, orientaci mapy, zdravovědu a určování technických prostředků a přenosných hasících přístrojů. Na trati dosáhli druhého nejlepšího času
24:13,3 min a obdrželi třináct trestných bodů
(dvanáct za střelbu a jeden za chybně uvázaný
uzel), méně obdržely pouze dvě hlídky. Každý
bod se rovnal jedné trestné minutě. S výsledným
časem 37:13,3 min obsadili v konkurenci
dvacetičtyř hlídek pěkné 2.místo. Zisk stříbrných
medailí z této soutěže (účast poprvé) je velkým
úspěchem. Naše hlídka dorostu (Lucie Hladíková,
Tomáš Hladík, Petr Gavlák, Tomáš Kondek a
Lukáš Timura) absolvovala stejné disciplíny,
navíc psala ještě test PO. S třetím časem na trati
23:25,0 a dvanácti trestnými minutami obsadila ze
čtyř zúčastněných 3.místo. Souběžně se ZHV
probíhal i závod jednotlivců na 70m v
překážkovém běhu (mladší a starší žáci). Závodníci museli nejprve překonat žebříkovou stěnu,
sebrat proudnici, poté překonat kladinu, pak
museli podlézt laťku, překonat lehkoatletickou
překážku, následovalo spojení 2 ks hadic C a
připojení na rozdělovač, respektive na proudnici a
běh do cíle. V kategorii mladších žáků se této
soutěže zúčastnilo 44 závodníků. Z našeho sboru
se závodu zúčastnili tři soutěžící. Aneta Rydlová
dosáhla třetího nejrychlejšího času 39,91 s a po
zásluze získala bronzovou medaili za 3.místo.
Lucie Gavláková s časem 45,84 s obsadila
8.místo a Michal Čepelka s časem 55,11 s
obsadil 21.místo. Pro zajímavost: čas vítěze 35,38 s a čas posledního - 2:06,41 min.
Druhá soutěž se konala o týden později v
sobotu 12.dubna v Bělovsi. Jednalo se o Pohár
SDH Běloves v CTIF. Tato soutěž se skládá ze
dvou disciplín: požární útok s překážkami CTIF a
štafetový běh na 400 m s překážkami CTIF. Je
pořádána pouze jednou ročně a to právě zde v
Bělovsi a pro mladé hasiče je velmi náročná
(hlavně požární útok). SDH Bohuslavice reprezentovali pouze mladší žáci (Michal Čepelka, Adam
Čuda, Barbora Doležalová, Jaromír Hladík,
Dominik Netolický, Marián Novotný, Klára
Petříková, Aneta Rydlová a Kateřina Zítková).
Někteří se této specifické soutěže zúčastnili
poprvé, proto před odjezdem panovala určitá nervozita. Ta se potvrdila při požárním útoku, kdy
ještě našim mladším žákům vůbec nepřálo počasí.
Disciplínu absolvovali za hustého deště. Velkou
překážkou pro naše nejmenší byl také (dle
pravidel) zákaz mluvení. Zde nasbírali nejvíce
trestných sekund – 40. Dále 20 s za nesprávnou
práci,10 s za překročení hadice a 10 s za
nesprávně uvázaný uzel. S časem 3:41,3 min a 80
trestnými s obsadili v této disciplíně 5.místo. Vše
si však vynahradili v disciplíně druhé –
překážkovém běhu. Při absolvování této disciplíny
se počasí umoudřilo, vysvitlo i slunce a hned se
soutěžilo lépe. Zde naše družstvo předvedlo
bezchybný výkon a s náskokem 10,1 s před
druhým družstvem z Bělovse s časem 1:48,7 min
zvítězilo. Překvapení nastalo při vyhlášení výsledků. Součtem umístění z obou disciplín naši mladší
žáci dosáhli úspěchu v podobě zisku poháru za
2.místo (celkem startovalo devět družstev). Toto

umístění po absolvování útoku vůbec nečekali, o
to více byli mile překvapeni.
Třetí soutěží konající se další sobotu –
19.dubna byl Závod hasičské všestrannosti v
Šonově. Zde náš sbor reprezentovala družstva
mladších žáků a dorostu. V dorostenecké kategorii jednotlivců startovala ještě Lucie Hladíková
a tentokrát „v našich barvách“ také Bohuslavák
Jiří Beneš (přihlášen v SDH Nové Město n.M.).
Pětičlenné hlídky na trati museli absolvovat téměř
shodné disciplíny jako při ZHV v Rožnově.
Mladší žáci (Michal Čepelka, Adam Čuda, Klára
Petříková, Aneta Rydlová a Kateřina Zítková) s
druhým nejlepším časem na trati 27:10,0 min a 12
trestnými minutami (devět za střelbu a tři za chybně uvázaný uzel) obsadili z třicetidvou startujících
hlídek nepopulární 4.místo. Nebýt chyby při
vázání uzlů, umístění by bylo o stupínek výše.
Hlídka dorostu (Veronika Fejtková, Edita
Herzigová, Petr Gavlák, Tomáš Hladík a Tomáš
Kondek) s třetím časem na trati 41:30,0 min a
celkem 26 trestnými minutami obsadili ze čtyř
startujících 3.místo. V dorostenecké kategorii jednotlivců se mezi děvčaty Lucie Hladíková s
pátým časem na trati 38:00,0 a čtyřmi trestnými
minutami (jedna ve střelbě a tři za šplh) celkově
umístila ze šesti zúčastněných na 5.místě. V
chlapecké kategorii Jiří Beneš se čtvrtým časem
na trati 29:55,0 a jako jediný z žádnou trestnou
minutou obsadil celkově ze třinácti zúčastněných
4.místo.
V pondělí 21.dubna ve 20 hodin a 25
minut byl nahlášen na HZS Náchod požár lesa.
Následně se rozezněla siréna v naší obci.
Vysílačkou jsme byli vyrozuměni, abychom vyjeli
směrem na Nové Město nad Metují. Na konci
obce jsme se však setkali s hasiči z Nového Města
n. M. a od nich jsme se dozvěděli, že směrem na
Nové Město žádný les nehoří. Všichni jsme tedy
„vyrazili“ směr Homol. I zde jsme žádný požár
neobjevili a už jsme si mysleli, že je to planý
poplach. Mezitím v Náchodě zjistili, že nehoří les
směrem na Nové Město, nýbrž na Hradec Králové.
Pomocí vysílačky nám tato zpráva byla oznámena
a tak jsme se všichni otočili a vyjeli směr na
Hradec. U vlakové zastávky jsme zjistili, že
naštěstí nehoří žádný les, ale „pouze“ obecní
skládka odpadu v Dolcích. U požáru zasahovali
mimo naší jednotky také již zmínění hasiči z
Nového Města nad Metují, dále hasiči z Dobrušky
a z Jaroměře. Na pokyn velitele zásahu po odjetí
těchto jednotek (kolem dvacátédruhé hodiny) naše
jednotka ještě prováděla dozor. Činnost ukončila
půl hodiny po půlnoci. Za SDH Bohuslavice se
zásahu zúčastnili: Karel Čepelka ml., Karel Čepelka st., Jiří Černý, Libor Fejtek, Josef Hemelík,
Vladimír Herzig, Milan Matoulek a Roman Kyral.
Fotografie z tohoto požáru můžete zhlédnout na
www.hzshk.cz (zásahy jednotek PO). Nyní již
všichni víte, z jakého důvodu po zaznění sirény v
tento den hasiči jezdili v naší obci sem a tam.
Pokud se někdo z Vás dostane do situace, kdy
bude nucen zavolat telefonní číslo 150, oznamte
pokud možno co nejpřesněji místo požáru, abyste
předešli takovýmto komplikacím. Pokud by hořelo
něco cennějšího než pouze opad, potom, jak se
říká, každá minuta je dobrá.
Následující sobotu 26.dubna se náš
dorost (Veronika Fejtková, Edita Herzigová, Petr
Gavlák, Tomáš Kondek a Lukáš Timura) v sestavě s Liborem Fejtkem a Romanem Kyralem
zúčastnili soutěže v požárním útoku ve Valu. Zde
byl požární útok také netradiční. Oba proudaři po
nastříkání terčů se museli společně s členem
družstva, který běžel s rozdělovačem vrátit na základnu a na nosítkách přenést „zraněného“ na
určené místo. Před startem našeho družstva začalo

pršet a padat kroupy.
Nepřízeň počasí
zapříčinila nervozitu
před startem. Z důvodu menší chyby jednoho z proudařů se
nakonec naše družstvo
umístilo z deseti
zúčastněných na
8.místě.
V měsíci květnu začne soutěžní sezona
také pro dospělé. V pátek 16.května se koná
okrsková soutěž SDH okrsku Nové Město nad
Metují již tradičně ve Vrchovinách. Zde jsou ještě
termíny soutěží pro mladé hasiče: 4.května –
Pohár starosty SDH Nízká Srbská, 17.května –
Bohdašínský pohár – Bohdašín u Červeného
Kostelce a 24.května – okresní kolo hry Plamen v
Náchodě. Za připomínku stojí také termín soutěže
v Bohuslavicích : o Pohár starosty obce
Bohuslavice se bude soutěžit v sobotu 21.června.
Pro mladé hasiče je naplánován začátek na devátou hodinu, začátek pro dospělé je ve 13 hodin.
Za SDH Bohuslavice Karel Čepelka ml..

Dorost v Šonově
Dorost v Rožnově

Mladší žáci v Bělovsi

Mladší žáci v Rožnově

Rej čarodějnic v Bohuslavicích
Poslední dubnový den si, jako už tradičně, daly v Bohuslavicích na Sokolské zahradě sraz
čarodějnice ze širokého okolí. Letos jsme na ně ale byli připraveni mnohem lépe. Už od
brzkého odpoledne se slétaly malé i velké čarodějnice a ani čarodějové se nenechali zahanbit. Všechny, kteří přišli v masce, jsme odměnili sokolským pexesem.
Podařilo se nám postavit největší hranici za poslední léta a ta vydržela hořet dlouho k
radosti všech přítomných. Ačkoliv to do poslední chvíle vypadalo všelijak, i počasí se nad
námi slitovalo a ze zamračené oblohy nespadla ani kapka. Večerní ohňostroj pak završil příjemně strávený den. Všem návštěvníkům děkujeme a budeme se těšit na příští rok. Doufáme,
že se setkáme alespoň ve
stejně hojném počtu jako
letos.

Turnaj v malé kopané
Jako už tradičně i letos T.J. Sokol Bohuslavice pořádá další ročník turnaje v malé kopané.
Znovuzavedená tradice se setkala s ohlasem a narůstající počet účastníků i návštěvníků to jen
potvrzuje. Letošní ročník se uskuteční v sobotu 12. července. Pokud byste se rádi se svým
týmem zúčastnili, podrobnější informace najdete na www.sokolbohuslavice.com nebo na
nástěnkách T.J. vedle Orelny a pod Sokolskou zahradou. Pro účast je nutné složit šestičlenný
tým (5 + brankař) a nejpozději do konce června se přihlásit jedním ze způsobů uvedených na
výše zmíněných místech. Nemusíte být zrovna členy reprezentace, jde hlavně o zábavu.
Proto se nebojte a přihlaste se.
Za T.J. Sokol Bohuslavice Jan Forman

Z Á K L A D N Í

Š K O L A

I N F O R M U J E

Dne 27. března se naše škola zúčastnila soutěže
Matematický KLOKAN 2008. Pro ty, kteří ještě o
této soutěží neslyšeli, pár slov úvodem. Tato mezinárodní soutěž vznikla v Austrálii a dnes probíhá
v mnoha zemích světa. Česká republika se k nim
připojila poprvé v roce 1995 a v posledních
letech se počet účastníků ustálil na 250 000.
Soutěž je rozdělena do 6-ti kategorií: Cvrček,
Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student (pro
žáky od 2. ročníků základních škol až po studenty
4. ročníků středních škol – vždy po dvou
ročnících). Letos pokračoval i čtvrtý ročník
soutěže pro sluchově postižené. Naše škola se této
soutěže zúčastňuje pravidelně každý rok.

body a Adam Čuda 4. ročníku se 79 body.

V kategorii Cvrček, která není součástí evropské soutěže, ale má pouze národní charakter,
soutěžili žáci 2. a 3. ročníku. Soutěžní test obsahoval 12 úloh, čas na řešení včetně zadání byl 45
minut. Úlohy byly rozlišeny podle předpokládané
obtížnosti po čtyřech: (za první 4 byly 3 body, za
další 4 byly 4 body a za poslední 4 úlohy bylo 5
bodů). Za správnou odpověď získal soutěžící buď
3, nebo 4, nebo 5 bodů. Za nesprávnou odpověď
se však odečetl pouze 1 bod a pokud úlohu žák
vůbec neřešil, nezískal ani neztratil žádný bod.
Žák vybíral ze 4 nabídnutých možností. Každý
vstoupil do soutěže s 12 body, teoreticky ani při
všech nesprávných odpovědích nemohl získat
záporný počet bodů. Maximálně tedy mohli
soutěžící získat 60 bodů. Nejlépe se v této kategorii umístili: Marian Novotný ze 3. ročníku se 49
body, Michal Čepelka ze 2. ročníku se 38 body a
Petr Dřímal ze 3. ročníku s 33 body.

Z naší školy se hlásily na Jiráskovo gymnázium do Náchoda dvě dívky: Julie Minaříková a
Kateřina Zítková. K naší velké radosti obě
úspěšně zvládly přijímací zkoušky a byly přijaty
ke studiu. Ze 112 přihlášených bylo přijato 60
žáků, přičemž Julie Minaříková vykonala přijímací zkoušky nejlépe ze všech uchazečů. Získala
96 bodů z maximálně možných 120 bodů a
umístila se na 1. místě. Káťa Zítková získala 65
bodů a byla v pořadí 55. Oběma moc gratulujeme
a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy,
protože právě Jiráskovo gymnázium má pověst
prestižní střední školy.

V kategorii Klokánek soutěžili žáci 4. a 5.
ročníku. Soutěžní test obsahoval 24 úloh, čas na
řešení byl 60 minut + 15 minut organizační práce.
Úlohy byly opět rozlišeny podle obtížnosti po 8
(za prvních 8 byly 3 body, za druhých 8 byly 4
body a za třetích 8 bylo 5 bodů). Stejně jako v
kategorii Cvrček se odčítal 1 bod za chybnou
odpověď a za nesplněnou úlohu bylo 0 bodů.
Každý vstoupil do soutěže s 24 body. Maximálně
mohli soutěžící v této kategorii získat 120 bodů.
Nejlépe se umístili: Kateřina Zítková z 5. ročníku
se 104 body, Julie Minaříková z 5. ročníku s 84

22. duben je totiž Dnem Země. Děti samy si
připravily propagaci této akce, když při výtvarné
výchově nakreslily plakáty, které nám obecní
zaměstnanci pomohli rozvěsit po vesnici. Děti
také roznášely malá oznámení o sběru po
sousedech.

Soutěžili tedy kromě 1. ročníku všichni žáci
naší školy a každý žák obdržel osvědčení o účasti.
Jména tří nejlepších z každé kategorie byla
odeslána okresnímu důvěrníkovi ke statistickému
zpracování.
Tuto matematickou soutěž budeme podporovat i
do budoucna. Považujeme totiž za správné rozvíjet
u dětí matematické schopnosti, které jsou důležité
i pro ostatní učení.
V pondělí 21. dubna se konaly přijímací
zkoušky na střední školy, tedy i na víceletá gymnázia.

Jak se tedy opakovaně ukazuje, žáci naší malotřídní školy jsou stejně dobře připravováni (ne-li
lépe) jako žáci z velkých škol.
V úterý 22. dubna jsme sbírali v naší obci
starý papír, abychom tak dali dárek naší Zemi.

I přes nepříznivé počasí se nám podařilo nasbírat a svézt na ručních vozících něco přes 1500
kg starého papíru. Děti se podílely i na nakládání
papíru do přistaveného kontejneru. Samy na
kalkulačce počítaly sebrané množství a vypočítaly,
že jsme zachránili asi 30 stromů, protože ode-

vzdáním 50 kg papíru ušetříme 1 strom. A 30
stromů – to už je pěkný lesík! Těm občanům, kteří
se k naší akci připojili, děkujeme.
Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy

Inzerce
Půjčka pro každého!!!!
bankovní,nebankovní,zaměstnancům,mam
inkám na MD,důchodcům i školá-kům(vždy
doklad o výděl-ku,přídavky či důchodový
výměr) Nenahlíží se do registru.!!!
BEZ POPLATKŮ!!!
774 954 401, email:pujcky1@centrum.cz
Hledáte práci?
Chcete změnit zaměstnání? Využijte
celostátní program pracovního zařazení.
Volejte kdykoliv 555 111 566.
Servis PC
Opravy počítačů, jejich rozšíření o nové
součásti, instalace programů, odvirování,
optimalizace systému apod.
tel.: 603 491 532, 491 475 325

NA POSLEDNÍ STRANĚ ZPRAVODAJE
MONET,

NAJDETE NABÍDKU FIRMY

KTERÁ NABÍZÍ PORADENSTVÍ K RŮZNÝM
DRUHŮM POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉHO
PŘIPOJIŠTĚNÍ A SPOŘEN.
ZÁSTUPCI TÉTO FIRMY BUDOU KAŽDÉ
PONDĚLÍ OD 14 DO 17 HODIN
PŘÍTOMNI NA OBECNÍM ÚŘADĚ A TAM SE
NA NĚ MŮŽETE OBRACET SE SVÝMI
PROBLÉMY.

